
Distriktsforeningen af Menighedsråd 

i Favrskov Provsti 

 
Bestyrelsesmøde i Favrskov Distriktsforening 

tirsdag den 11. juni 2019,  kl. 19.00 i Sognegården,  Ådalsvej 10, Hinnerup. 

Deltagere: Sten Boye, Bent Engelbrecht, Steen Rasmussen, Mette Sørensen (formand) 

Dagsorden: 

1. Dagsordenen godkendt 

 

2. Opfølgning på Årsmødet i Landsforeningen af Menighedsråd 10-12.5.2019 

 

Fra bestyrelsen deltog Sten Boye, Steen Rasmussen og Mette Sørensen. Der var generelt god 

tilfredshed med årsmødets program og afvikling. Især var de indledende workshops interes- 

sante med såvel inspiration som nyttig orientering. Man savnede imidlertid at Landsforeningen 

siden sidste årsmøde havde udvist mere konkrete initiativer på strategien for at påtage sig 

arbejdsgiveransvaret som forhandlingsberettiget organisation..  Bestyrelsen for Favrskov 

Distriktsforening er derfor bekymret for den manglende forberedelse hos landsforeningens 

bestyrelse og sekretariat: Det er ikke nok at holde kurser i det daglige arbejdsgiveransvar i det 

enkelte menighedsråd.   

 

3. Kurser – som udbydes i efteråret af Landsforeningen: 

Bestyrelsen vil holde vågent øje med, hvor der er behov for opdatering og kompetence-
styrkelse i de enkelte menighedsråd i distriktet.  
 
Især øges kravet om sikker Økonomistyring, herunder bl.a.  fokus på lønudgifterne, hvor 
distriktsforeningens bestyrelse gør opmærksom på, at der er mulighed for årlig forhandling 
hos de forskellige personalegrupper. Det er derfor vigtigt, at menighedsrådet har overblik 
over lønudgifternes påvirkning af budgettet. Det skal kasserer, kontaktperson p.v.a. 
menighedsrådet være klædt på til. 
 

- Økonomistyring med fokus på lønudgifter holdes 19. september 2019 
- https://www.menighedsraad.dk/kurser/2019/50-%C3%B8konomistyring-

med-fokus-paa-loenudgifter/ 
 
Af øvrige kurser i regi af landsforeningen er der  

- Arbejdsgiver i praksis 
- Den Digitale Arbejdsplads – en hjælper til de daglige opgaver 
- Inspiration til visionsarbejdet 
- Nyvalgte kirkeværger  
- Nyvalgte formænd og næstformænd  

 

I Favrskov distriktsforening vil vi etablere et  
 

Kursus for afholdelse af valg til menighedsråd – særligt med henblik på de valgte               
repræsentanter til ’valgbestyrelserne’ i de enkelte råd. Kurset udbydes af 

https://www.menighedsraad.dk/media/2433/oekonomistyring-med-fokus-paa-loenudgifter.pdf
https://www.menighedsraad.dk/kurser/2019/50-%C3%B8konomistyring-med-fokus-paa-loenudgifter/
https://www.menighedsraad.dk/kurser/2019/50-%C3%B8konomistyring-med-fokus-paa-loenudgifter/
https://www.menighedsraad.dk/media/2428/arbejdsgiver-i-praksis.pdf
https://www.menighedsraad.dk/media/2429/dap.pdf
https://www.menighedsraad.dk/media/2430/inspiration-til-visionsarbejde.pdf
https://www.menighedsraad.dk/media/2432/nyvalgte-kirkevaerger_2019.pdf
https://www.menighedsraad.dk/media/2431/nyvalgte-formaend-og-naestformaend_2019.pdf
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Landsforeningen til foråret 2020. Bør afholdes tidligt i 2020 og i god tid før de 
lovpligtige informationsmøder.  Bestyrelsen orienterer om konkret sted og tid.  

 

4. Det ’lokale’ samarbejde med andre distriktsforeninger – Randers, Mols – Århus Stift. 

 

Der har været et koordineringsmøde om evt. samarbejdsmuligheder. Bestyrelsen forholder sig 

åbent til initiativer, men ser ikke det store behov for fælles indsatser på tværs af distrikterne.  

Der er indkaldt til et koordinerende møde i september (bestyrelsen foreslår 15-16-17.9?) i 

Houlbjerg Sognehus. Bestyrelsen vurderer, at der kun er behov for at sende  et medlem af 

bestyrelsen til dette møde. Mette S. tager sig af kontakten.  

 

5. Folkekirkemøde – Himmelske Dage på Heden – var nogen med? Erfaringer/oplevelser? 

 

Fra bestyrelsen havde alene Bent Engelbrecht deltaget på vegne af kirkekaffe.dk sammen med 4 

andre fra Kirken i Hinnerup. Dagene oplevedes af Hinnerup folket som meningsfyldte og stimule-

rende for åbenhed og interesse i andre kirkelivs- menigheder, sogne og det blandede felt af 

frikirker og valgmenigheder. Bent anbefaler at der følges op med information om næste kirke-dage 

i 2022. 

 

6. Hvordan synes vi, at det går? Evaluering af distriktsforeningens hidtidige arbejde i denne 

valgperiode – og måske et kig ud i fremtiden til 2020 og menighedsrådsvalget. 

 

Favrskov Distriktsforening besluttede på generalforsamlingen den 11.2.2019 at fokusere på 

- Formidle information til og fra Landsforeningen, herunder årsmøde. 

- Formidle information af og drøftelser om sognenes økonomi og rammer i 

Favrskov Provsti. 

- Stimulere Menighedsrådenes arbejdsgiveransvar. 

- Initiere debatmøder om aktuelle kirkeemner. 

- Sikre relevante uddannelsestilbud til menighedsrådsmedlemmerne. 

- Øge kommunikationen til og med provsti samt landsforeningen.  

 

I forhold til Landsforeningen er vi som distriktsforening blevet tydeligere i landskabet, herunder har 

vi deltaget i fokusgruppeinterviews om hvordan vi ser på behovene for landsforeningens arbejde og 

konsulentvirksomhed.  

 

Bestyrelsen er enig i, at der på seneste budgetsamråd var en rigtig fin og interessant gennemgang 

af provst Anders Bonde om provstiets samlede udvikling i det sidste årti, herunder økonomi og 

evnen til at investere for ca. 100 mio. kr. uden at skulle låne sig til det og samtidig nedsætte 

kirkeskatten løbende.  Det var et godt eksempel på øget viden om provstiets samlede vilkår. I det 

hele taget opleves et godt samarbejde mellem provsti og det enkelte menighedsråd, herunder de 

mange tiltag for at binde sognenes fagpersonale sammen. Det kan distriktsforeningen kun være 

rigtig tilfredse med.  

 

Bestyrelsen bakker eentydigt op om Provstiudvalgets opfølgning på formandsmødets påpegning af, 

at det er svært for de enkelte menighedsråd at leve op til nutidens personaleansvar. Der indledes 

således en arbejdsproces, der kan skabe klarhed over vilkår og rammer og muligheder for vareta-
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gelsen af arbejdsgiveransvaret konkret i sognene. Der er indkaldt til møder i projektet den 12.9 og 

3.10 begge gange kl. 18-20 i Tinghuset i Hammel, hvorefter der nedsættes en arbejdsgruppe.  

 

Det besluttedes fremover at sende distriktsforeningens bestyrelsesreferater til provstiet.  

 

7. Eventuelt 

 

- Der er indkaldt til møde for stiftets provstiudvalg og distriktsforeninger den 28.11.2019 kl. 16-

20 på Diakonhøjskolen 

- Næste bestyrelsesmøde holdes den 14.10.2019 kl. 19-21 i Hinnerup Sognegård.  

 

Bestyrelsen 

 

Mette Sørensen Sten Boye  Steen Rasmussen Bent Engelbrecht 

Formand 


